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คํานํา 

  องค�กรปกครองส
วนท�องถ่ินในฐานะเป�นผู�ใช�อํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเป�นหน
วยงานท่ีมีหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะด�านต
างๆ ซ่ึงดําเนินการแก�ไขป1ญหาต
างๆท่ีเกิดข้ึนให�แก

คนในท�องถ่ินเป�นองค�กรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชน และมีความเข�าใจในสภาพและรับรู�ถึงสาเหตุของป1ญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในท�องถ่ินดีกว
าหน
วยงานราชการส
วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององค�กรปกครองส
วน
ท�องถ่ินย
อมอาจส
งผลกระทบต
อชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีหรือละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยมิชอบ หรือได�ใช�อํานาจในตําแหน
งหน�าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย รวมท้ัง
ป1ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป�นป1ญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเป�นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซ�อน
ของป1ญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแห
งชาติ หรือ คสช. ได�มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและ
แก�ไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส
วนราชการและหน
วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก�ไข
ป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ
งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส
งเสริมการมีส
วนร
วมจากทุก
ส
วนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให�เกิดการทุจริตได� 

  องค�การบริหารส
วนตําบลบ�านปรก ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
ขององค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน การปฏิบัติหน�าท่ีหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ หรือได�ใช�อํานาจในตําแหน
ง
หน�าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคู
มือการพัฒนาส
งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อน ขององค�การบริหารส
วนตําบลบ�านปรก เพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต
อไป 
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เกร่ินนํา 
  การมีผลประโยชน�ทับซ2อน ถือเป6นการทุจริตคอร�รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป6นการแสวงหาประโยชน�
สAวนบุคคลโดยการละเมิดตAอกฎหมาย หรือจริยธรรม ด2วยการใช2อํานาจในตําแหนAงหน2าท่ีไปแทรกแซงการใช2ดุลพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจชองเจ2าหน2าท่ีของรัฐ จนทําให2เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน2าท่ีสาธารณะ ขาดความ
เป6นอิสระ  ความเป6นกลาง  และความเป6นธรรม  จนสAงผลกระทบตAอประโยชน�สาธารณะของสAวนรวม  และทําให2ผล
ประโยชน�หลักขององค�กร  หนAวยงาน  สถาบันและสังคมต2องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน�สูญเสียไปอาจอยูAในรูปของ
ผลประโยชน�ทางการเงิน  คุณภาพให2บริการ  ความเป6นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคAาอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ต้ังแตAระดับองค�กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอยAางเชAน  การท่ีเจ2าหน2าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนใดจาก
ผู2ประกอบการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการ     
ละเว2น  การยกเว2น  หรือการจัดการประมูลทรัพย�สินของรัฐเพ่ือประโยชน�ของเจ2าหน2าท่ีของรัฐ  และพวกพ2อง ฯลฯ        
เป6นต2น 
  อยAางไรก็ตาม ทAามกลางผู2จงใจกระทําความผิดยังพบผู2กระทําความผิดโดยไมAเจตนา  หรือไมAมีความรู2
ในเรื่องดังกลAาวอีกเป6นจํานวนมาก  จนนําไปสูAการถูกกลAาวหาร2องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
  ผลประโยชน�ทับซ2อน  หรือความขัดแย2งกันระหวAางผลประโยชน�สAวนตนและผลประโยชน�สAวนรวม  
(Conflic of  interest : COI)  เป6นประเด็นป]ญหาทางการบริหารภาครัฐในป]จจุบันท่ีเป6นบAอเกิดของป]ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน  และยังสะท2อนป]ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป6นอุปสรรคตAอการพัฒนา
ประเทศ   
  องค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรกได2ตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชน�ทับซ2อนในการ
ปฏิบัติราชการ  จึงได2นํานโยบายของรัฐบาลมาใช2เป6นแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
 

ค�านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   การสร2างคAานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหAงชาติ (คสช.)เพ่ือ
สร2างสรรค�ประเทศไทยให2เข2มแข็ง โดยต2องสร2างคนในชาติ ให2มีคAานิยมไทย ๑๒  ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
๒. ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน 
๓. กตัญcูตAอพAอแมA ผู2ปกครอง ครูบาอาจารย� 
๔. ใฝfหาความรู2 หม่ันศึกษาเลAาเรียนท้ังทางตรงและทางอ2อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย� 
๗. เข2าใจเรียนรู2การเป6นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู2น2อยรู2จักการเคารพผู2ใหญA 
๙. มีสติรู2ตัว รู2คิด รู2ทํา 
๑๐. รู2จักดํารงตนอยูAโดยใช2หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเข2มแข็งท้ังรAางกายและจิตใจ ไมAยอมแพ2ตAออํานาจฝfายตํ่า 
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน�ของสAวนรวมมากกวAาผลประโยชน�สAวนตน 
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หลักธรรมาภิบาล 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได2วAา “การบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารู2จักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม นั้นไมAใชA
แนวความคิดใหมAท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตAเป6นการสะสมความรู2ท่ีเป6นวัฒนธรรมในการอยูAรAวมกันเป6นสังคมของมวลมนุษย�
เป6นพันๆปr ซ่ึงเป6นหลักการเพ่ือการอยูAรAวมกันในบ2านเมืองและสังคมอยAางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน�
และคลี่คลายป]ญหาข2อขัดแย2งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให2มีความยั่งยืน 

องค�ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาลมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ  ๖ ประการ  ดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข2อบังคับและกติกาตAางๆ ให2ทันสมัยและเป6น

ธรรม ตลอดจนเป6นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร2อมใจและถือปฏิบัติรAวมกันอยAางเสมอภาคและ
เป6นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต2องดีงาม โดยการรณรงค�เพ่ือสร2างคAานิยมท่ี
ดีงามให2ผู2ปฏิบัติงานในองค�การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได2แกA ความซ่ือสัตย�สุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เป6นต2น 

๓.หลักความโปร�งใส คือ การทําให2สังคมไทยเป6นสังคมท่ีเปsดเผยข2อมูลขAาวสารอยAางตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต2องได2 โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค�กรให2มีความโปรAงใส มีการ
เปsดเผยข2อมูลขAาวสารหรือเปsดให2ประชาชนสามารถเข2าถึงข2อมูลขAาวสารได2สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป6นการสร2างความไว2วางใจซ่ึงกันและกัน และชAวยให2การทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส�วนร�วม คือ การทําให2สังคมไทยเป6นสังคมท่ีประชาชนมีสAวนรAวมรับรู2 และรAวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปsดโอกาสให2ประชาชนมีชAองทางในการเข2ามามีสAวนรAวมได2แกA การ
แจ2งความเห็น การไตAสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ� การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชAวยให2เกิดความสามัคคีและความรAวมมือกันระหวAางภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู2บริหาร พนักงานและลูกจ2างต2องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน2าท่ีอยAางดียิ่ง 
โดยมุAงให2บริการแกAผู2มารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตAางๆ มีความรับผิดชอบตAอความบกพรAองในหน2าท่ีการงาน
ท่ีตนรับผิดชอบอยูA และพร2อมท่ีจะปรับปรุงแก2ไขได2ทันทAวงที 

๖. หลักความคุ/มค�า ผู2บริหารต2องตระหนักวAามีทรัพยากรคAอนข2างจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเป6นจะต2องยึดหลักความประหยัดและความคุ2มคAา ซ่ึงจําเป6นจะต2องต้ังจุดมุAงหมายไปท่ีผู2รับบริการหรือประชาชน
ด2วย 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป6นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยูAหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกA พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวAา ๒๕ ปr ต้ังแตAกAอนวิกฤติการณ�ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได2ทรงเน2นย้ําแนวทางการแก2ไขเพ่ือให2รอดพ2น และสามารถดํารงอยูAได2อยAางม่ันคงและยั่งยืนภายใต2กระแส
โลกาภิวัตน� และความเปลี่ยนแปลงตAาง ๆ 
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ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไมAน2อยเกินไปและไมAมากเกิน   โดยไมAเบียดเบียนตนเอง
และผู2อ่ืน เชAน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูAในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต2องเป6นไปอยAางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากป]จจัยท่ีเก่ียวข2อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวAาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยAางรอบคอบ 
           การมีภูมิคุ/มกันท่ีดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให2พร2อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด2าน
ตAาง ๆ ท่ีคาดวAาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล2และไกล 
 

  เง่ือนไข 
               การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตAาง ๆ ให2อยูAในระดับพอเพียง ต2องอาศัย ท้ังความรู2และ
คุณธรรมเป6นพ้ืนฐาน 
            เง่ือนไขความรู/   ประกอบด2วย  ความรู2เก่ียวกับวิชาการตAางๆ ท่ีเก่ียวข2อง อยAางรอบด2าน  ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรู2เหลAานั้นมาพิจารณา  ให2เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ 

เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะต2องเสริมสร2าง ประกอบด2วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความซ่ือสัตย�
สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช2สติ ป]ญญาในการ ดําเนินชีวิต 
 

ประมวลจริยธรรมขององค�การบริหารส�วนตําบลบ/านปรก จึงได/กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป9นค�านิยมหลัก 
ดังนี้ 
  ๑. ประมวลจริยธรรมของข/าราชการการเมืองท/องถ่ินฝ<ายบริหาร องค�การบริหารส�วนตําบล   
บ/านปรก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ข2อ ๕ ข2าราชการการเมืองท2องถ่ิน  มีหน2าท่ีดําเนินการให2เป6นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�
สAวนรวม เป6นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให2บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยจะต2องยึด
ม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป6นคAานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกวAาประโยชน�สAวนตน และไมAมีผลประโยชน�     
ทับซ2อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต2อง เป6นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให2บริการแกAประชาชนด2วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมAเลือกปฏิบัติ 
๖) การให2ข2อมูลขAาวสารแกAประชาชนอยAางครบถ2วน ถูกต2อง และไมAบิดเบือนข2อเท็จจริง 
๗) การมุAงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรAงใส  และตรวจสอบได2 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�การ 

  ๒. ประมวลจริยธรรมของข/าราชการการเมืองท/องถ่ินฝ<ายสภาท/องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบล
บ/านปรก  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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  ข2อ ๕ ข2าราชการการเมืองท2องถ่ินมีหน2าท่ีดําเนินการให2เป6นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�
สAวนรวม เป6นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให2บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต2องยึดม่ัน
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป6นคAานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้  

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกวAาประโยชน�สAวนตน และไมAมีผลประโยชน�     
ทับซ2อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต2อง เป6นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให2บริการแกAประชาชนด2วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมAเลือกปฏิบัติ 
๖) การให2ข2อมูลขAาวสารแกAประชาชนอยAางครบถ2วน ถูกต2อง และไมAบิดเบือนข2อเท็จจริง 
๗) การมุAงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรAงใส และตรวจสอบได2 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�การ 

๓. ประมวลจริยธรรมของข/าราชการ  องค�การบริหารส�วนตําบลบ/านปรก พ.ศ. ๒๕๕2 
 ข2อ ๓  ข2าราชการขององค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรกทุกคน มีหน2าท่ีดําเนินการให2เป6นไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน�สAวนรวม เป6นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให2บริการแกAประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต2องยึดม่ันในคAานิยมหลัก 10 ประการดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 
๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกวAาประโยชน�สAวนตน และไมAมีผลประโยชน�     
ทับซ2อน 
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต2อง เป6นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให2บริการแกAประชาชนด2วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมAเลือกปฏิบัติ 
๗) การให2ข2อมูลขAาวสารแกAประชาชนอยAางครบถ2วน ถูกต2อง และไมAบิดเบือนข2อเท็จจริง 
๘) การมุAงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรAงใส และตรวจสอบได2 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
๑0) การสร2างจิตสํานึกให2ประชาชนในท2องถ่ินประพฤติตนเป6นพลเมืองท่ีดี รAวมกัน พัฒนาชุมชน
ให2นAาอยูAคูAคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล2อมให2สอดคล2องรัฐธรรมนูญฉบับป]จจุบัน 

ข/อบังคับองค�การบริหารส�วนตําบลบ/านปรก ว�าด/วยจรรยาข/าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลบ/านปรก 
องค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรก ในฐานะเป6นองค�กรท่ีใกล2ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดยมีหน2าท่ีใน

การจัดทําแผนพัฒนาท2องถ่ินการดําเนินการด2านการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได2 การพัฒนา
ระบบข2อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการ
บริการสาธารณะการศึกษาของท2องถ่ินการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสAงเสริมให2ประชาชนได2มีสAวน
รAวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค�กรปกครองสAวนท2องถ่ินฉะนั้นเพ่ือเป6นการสร2างจิตสํานึก 
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ของข2าราชการให2สามารถปฏิบัติหน2าท่ีอยAางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรAงใสและเป6นธรรมจึงสมควรให2มี
ข2อบังคับวAาด2วยจรรยาข2าราชการองค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรก 

องค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรก จึงได2กําหนดข2อบังคับจรรยาข2าราชการองค�การบริหารสAวน
ตําบลบ2านปรก เพ่ือเป6นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข2าราชการลูกจ2างและพนักงานจ2างให2มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความเป6นธรรมธํารงไว2ซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข2าราชการอันจะทําให2ได2รับการ
ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว2ดังนี้ 

ข/อ  ๑  ความซ่ือสัตย�และรับผิดชอบ 
๑.๑  ปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความซ่ือสัตย�สุจริต 
๑.๒  ใช2ทรัพยากรขององค�กรอยAางประหยัดและโปรAงใสเพ่ือให2เกิดประโยชน�สูงสุดแกAราชการ 
๑.๓  ปฏิบัติหน2าท่ีอยAางเต็มกําลังความรู2ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการเป6น

สําคัญ 
๑.๔  รับผิดชอบตAอผลการกระทําของตนเองและมุAงม่ันแก2ไขเม่ือเกิดข2อผิดพลาด 
ข/อ ๒  การมีจิตสํานึกมุ�งบริการและให/คําปรึกษา 
๒.๑  ให2บริการแกAสAวนราชการองค�กรปกครองสAวนท2องถ่ินและประชาชนอยAางเทAาเทียมกันด2วย

ความเต็มใจ 
๒.๒  ให2คําปรึกษาแนะนําแกAองค�กรปกครองสAวนท2องถ่ินได2อยAางถูกต2องรวดเร็วและครบถ2วน 
ข/อ ๓ การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑  ปฏิบัติหน2าท่ีโดยมุAงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือให2เกิดผลดีและเป6นประโยชน�ตAอ

สAวนรวม 
๓.๒ขยันอุทิศตนและมุAงม่ันในการปฏิบัติหน2าท่ีให2สําเร็จตามเปvาหมาย 
๓.๓ปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความสามัคคีมีน้ําใจเพ่ือให2บรรลุภารกิจของหนAวยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอยAางตAอเนื่อง 
ข/อ  ๔  การปฏิบัติหน/าท่ีอย�างเป9นธรรม 
๔.๑  ตัดสินใจบนหลักการข2อเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒  ไมAมีอคติในการปฏิบัติหน2าท่ี 
ข/อ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑  วางแผนการดํารงชีวิตอยAางมีเปvาหมายพร2อมท่ีจะเผชิญตAอการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒  ใช2จAายอยAางคุ2มคAามีเหตุผลและไมAฟุfมเฟxอยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓  ปฏิบัติตามหลักศาสนารู2จักพ่ึงตนเองและลดละเลิกอบายมุข 
ข/อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต/อง 
๖.๑  ยึดม่ันในผลประโยชน�สAวนรวมเหนือผลประโยชน�สAวนตน 
๖.๒  กล2าหาญและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต2อง 
๖.๓  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป6นแบบอยAางท่ีดีแกAเพ่ือนข2าราชการ 
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ข/อ ๗ ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได/ 
๗.๑  เปsดเผยข2อมูลขAาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พร2อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตAอผลของการตรวจสอบ 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ/างขององค�การบริหารส�วนตําบลบ/านปรก 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสAวนท2องถ่ิน (ก.ถ.) ได2กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข2าราชการ พนักงานสAวนตําบล และพนักงานจ2างขององค�กรปกครองสAวนท2องถ่ิน  
ซ่ึงได2ประมวลข้ึนจากข2อเสนอแนะของผู2บริหารท2องถ่ิน  สมาชิกสภาท2องถ่ิน  ข2าราชการหรือพนักงานสAวนท2องถ่ิน  
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช2เป6นหลักการและแนวทางปฏิบัติให2ข2าราชการหรือพนักงานสAวนท2องถ่ิน  โดยท่ัวไปใช2ยึดถือ
ปฏิบัติเป6นเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

๑. พึงดํารงตนให2ตั้งม่ันอยูAในศีลธรรม  ปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความซ่ือสัตย� สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน2าท่ีอยAางเปsดเผย โปรAงใส พร2อมให2ตรวจสอบ 
๓. พึงให2บริการด2วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน�ของ

ประชาชนเป6นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน2าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยAางคุ2มคAา 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู2 ความสามารถ และตนเองให2ทันสมัยอยูAเสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณตAอตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณตAอหนAวยงาน 
๘. พึงมีจรรยาบรรณตAอผู2บังคับบัญชา ผู2อยูAใต2บังคับบัญชาและผู2รAวมงาน 
๙. พึงมีจรรยาบรรณตAอประชาชนและสังคม 

ประกาศเจตนารมณ�องค�การบริหารส�วนตําบลบ/านปรกเป9นหน�วยงานในการต�อต/านการทุจริตคอรัปช่ัน 
  เนื่องด2วยองค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรก เป6นหนAวยงานท่ีรับใช2และให2บริการประชาชนอยAาง
ใกล2ชิด  ซ่ึงในการดําเนินงานขององค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรกได2คํานึงถึงความต2องการและประโยชน�สูงสุดของ
ประชาชนเป6นหลัก  
  องค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรก  ได2เล็งเห็นความสําคัญของป]ญหาทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเป6นป]ญหาท่ี
ทําให2เกิดผลกระทบและความเสียหายตAอพ่ีน2องประชาชนท้ังทางอ2อมและทางตรง  ทําให2ผลประโยชน�ไมAตกถึงมือ
ประชาชนอยAางแท2จริง  องค�การบริหารสAวนตําบลบ2านปรกจึงมีเจตนารมณ�รAวมกันในการดําเนินงานให2เกิดความ
โปรAงใส  เป6นธรรม  และสามารถตรวจสอบได2เพ่ือให2องค�กรเป6นหนAวยงานในการต2านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยให2
เจ2าหน2าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ไมAยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย�สินราชการ 
๒. ไมAเรียก  ไมAรับ  ไมAเสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน�มิชอบ 
๓. ไมAใช2อํานาจหน2าท่ีเพ่ือประโยชน�ตนหรือพวกพ2อง 
๔. ปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความโปรAงใส เสมอภาค   
๕. กล2ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต2อง 
๖. เปsดเผยตAอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอร�รัปชั่น 
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๗. รAวมปกปvอง  คุ2มครอง  ผู2ตAอต2านคอร�รัปชั่น 
๘. พร2อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสAวน 

 

  ในคูAมือเลAมนี้  จะสะท2อนหลักการและแนวคิดท่ีเป6นสากลพร2อมข2อเสนอแนะทางการประยุกต�ใช2เพ่ือ
การปvองกันเรื่องผลประโยชน�ทับซ2อน  โดยมีสาระสําคัญเป6นเป6น ๓  บท  ได2แกA 

๑. บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ2อน 
๒. บทท่ี ๒  การเปsดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓  การให2 – รับของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด 

 
ความหมายผลประโยชน�ทับซ/อน 
  คําวAา  Conflict  of  Interests  มีการใช2คําภาษาไทยไว2หลายคํา  เชAน  “ผลประโยชน�ทับซ2อน”  
“ผลประโยชน�ขัดกัน”  “ผลประโยชน�ขัดแย2ง”  หรือ  “การขัดกันแหAงผลประโยชน�”  ถ2อยคําเหลAานี้ถือเป6นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ  อันเป6นการกระทําท่ีขัดตAอหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหาร
กิจการบ2านเมืองท่ีดี  (Governance)  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน�ทับซ2อน  จึงหมายถึงความทับซ2อนระหวAาง
ผลประโยชน�สAวนตน  และผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลตAอการปฏิบัติหน2าท่ีของเจ2าหน2าท่ีของรัฐ  กลAาวท้ังเป6น
สถานการณ�ท่ีเจ2าหน2าท่ีของรัฐมีผลประโยชน�สAวนตนอยูAและได2ใช2อิทธิพลตามอํานาจหน2าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให2
เกิดประโยชน�สAวนตัว  โดยกAอให2เกิดผลเสียตAอผลประโยชน�สAวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไมAจํากัดอยูAในรูปแบบของ
ตัวเงิน  หรือทรัพย�สินเทAานั้น  แตAรวมถึงผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีไมAใชAในรูปตัวเงินหรือทรัพย�สินมีลักษณะ ๗  ประการ  
ดังนี้ 
  ๑. หาผลประโยชน�ให2ตนเอง  คือ  การใช2อํานาจหน2าท่ีเพ่ือตนเอง  เชAน  ข2าราชการใช2อํานาจหน2าท่ี
ให2บริษัทตัวเองได2งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข2าทํางาน  เป6นต2น 
  ๒. รับผลประโยชน�  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชAน  เป6นเจ2าพนักงานสรรพากรแล2วรับเงิน
จากผู2มาเสียภาษี  หรือเป6นเจ2าหน2าท่ีจัดซ้ือแล2วรับไม2กอล�ฟเป6นของกํานัลจากร2านค2า  เป6นต2น 
  ๓. ใช2อิทธิพล  เป6นการเรียกผลตอบแทนในการใช2อิทธิพลในตําแหนAงหน2าท่ี สAงผลท่ีเป6นคุณแกAฝfาย
ใดฝfายหนึ่งอยAางไมAเป6นธรรม 
  ๔. ใช2ทรัพย�สินของทางราชการเพ่ือประโยชน�สAวนตน เชAน การใช2รถยนต� หรือคอมพิวเตอร�ราชการ
ทํางานสAวนตัว  เป6นต2น 
  ๕. ใช2ข2อมูลลับของทางราชการ เชAน รู2วAาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลAาวดัก
หน2าไว2กAอน เป6นต2น 
  ๖. รับงานนอก ได2แกA การเปsดบริษัททําธุรกิจซ2อนกับหนAวยงานท่ีตนเองทํางานอยูA เชAน เป6นนักบัญชี 
แตAรับงานสAวนตัวจนไมAมีเวลาทํางานบัญชีในหน2าท่ีให2กับหนAวยงาน  เป6นต2น 
  ๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนAง  คือการไปทํางานให2กับผู2อ่ืนหลังออกจากท่ีทําทํางานเดิม  โดยใช2
ความรู2หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน�โดยไมAเป6นธรรม  เชAน  เอาความรู2ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชAวยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ  หลังจากเกษียณ  เป6นต2น 
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บทท่ี ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน�ทับซ/อน 

�ชุมชนคาดหวังให2เจ2าหน2าท่ีปฏิบัติงานอยAางเป6นธรรม  โดยให2ผลประโยชน�ของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับต2น 
�ความซ่ือตรงตAอหน2าท่ีของเจ2าหน2าท่ียังเป6นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต2กฎหมาย  และต2องได2รับการปฏิบัติอยAางเป6นธรรม) 
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การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ/อน 
การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ/อน 

ผลประโยชน�ทับซ2อนหรือความขัดแย2งกันระหวAางผลประโยชน�สAวนตนและผลประโยชน�สAวนรวม 
(Conflic of interest : COI) เป6นประเด็นป]ญหาทางการบริหารภาครัฐในป]จจุบันท่ีเป6นบAอเกิดของป]ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะท2อนป]ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป6นอุปสรรคตAอการพัฒนา
ประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปvองกันหาผลประโยชน�ทับซ2อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ         
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของข2าราชการการเมืองท2องถ่ินฝfายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ได2กําหนดมาตรฐานจริยธรรม 
หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  สAวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป6นคAานิยมหลัก  ข2อ ๕  ประมวลจริยธรรมของ
ข2าราชการการเมืองท2องถ่ินฝfายสภาท2องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได2กําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม  สAวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป6นคAานิยมหลัก  ข2อ ๕  และประมวลจริยธรรมของข2าราชการองค�การ
บริหารสAวนตําบลตะเคียนได2กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข2าราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สAวนท่ี ๑  
มาตรฐานจริยธรรมอันเป6นคAานิยมหลัก  ข2อ ๓ 

สําหรับในบทนี้จะได2สะท2อนหลักการและแนวคิดท่ีเป6นสากลพร2อมข2อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต�ใช2เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนโดยมีสาระสําคัญเป6น  ๓  หัวข2อใหญA  คือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ2อน 
๒. การเปsดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 
๓. การให2-รับของขวัญและผลประโยชน� 

 

การบริหารผลประโยชน�ทับซ/อน 
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังให2เจ2าหน2าท่ีปฏิบัติงานอยAางเป6นธรรมโดยให2ผลประโยชน�สาธารณะมีความสําคัญ

อันดับต2น 
• ความซ่ือตรงตAอหน2าท่ีของเจ2าหน2าท่ียังเป6นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค

ภายใต2กฎหมายและต2องได2รับการปฏิบัติท่ีเป6นธรรม) 
• ถ2าไมAจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนอยAางมีประสิทธิภาพเจ2าหน2าท่ีก็จะละเลยประโยชน�สาธารณะและ

ให2ความสําคัญกับประโยชน�สAวนตนหรือของคนบางกลุAมแทนซ่ึงจะมีผลตAอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูAการประพฤติ
มิชอบในท่ีสุด 

• ผลประโยชน�ทับซ2อนไมAได2ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ2าหน2าท่ีก็มีชีวิตสAวนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชน�สAวนตนจะมาขัดแย2งกับการทําหน2าท่ีแตAประเด็นคือต2องเปsดเผยผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีมี 

• หนAวยงานภาครัฐต2องจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนอยAางโปรAงใสและพร2อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบ่ัน
ทอนความเชื่อม่ันของประชาชนตAอการปฏิบัติหน2าท่ีของหนAวยงาน 

• ป]จจุบันขอบเขตของผลประโยชน�ทับซ2อนขยายมากกวAาเดิม เนื่องจากมีการรAวมมือระหวAางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหวAางหนAวยงานภาครัฐทําให2มีความสัมพันธ�ซับซ2อน/ซ2อนทับมากข้ึน 

• หนAวยงานควรตระหนักวAาผลประโยชน�ทับซ2อนจะเกิดข้ึนในการทํางานและต2องพัฒนาวัฒนธรรม
องค�กรท่ีสAงเสริมการระบุและเปsดเผยผลประโยชน�ทับซ2อน 
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• หนAวยงานต2องขจัดความเข2าใจผิดท่ีวAาผลประโยชน�ทับซ2อนเป6นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปsด 

• ผลประโยชน�ทับซ2อนจะเป6นสิ่งผิดก็ตAอเม่ือมีอิทธิพลตAอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวAามี
การใช2หน2าท่ีในทางมิชอบหรือแม2แตAการฉ2อราษฎร�บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนสร2างประโยชน�มากมายแกAหนAวยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก2ข2อกลAาวหาเรื่องความลําเอียงได2งAาย 
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อม่ันวAาหนAวยงานปฏิบัติหน2าท่ีอยAางเป6นธรรมและไมAมีผลประโยชน�แอบแฝง 

�นิยามศัพท�และแนวคิดสําคัญ 
• ผลประโยชน
ส�วนตน (private interest) – “ผลประโยชน�” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลตAอบุคคล/กลุAมไมA

วAาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน�สAวนตน” ไมAได2ครอบคลุมเพียงผลประโยชน�ด2านการงานหรือธุรกิจของเจ2าหน2าท่ี
แตAรวมถึงคนท่ีติดตAอสัมพันธ�ด2วยเชAนเพ่ือนญาติคูAแขAงศัตรูเม่ือใดเจ2าหน2าท่ีประสงค�จะให2คนเหลAานี้ได2หรือเสียประโยชน�
เม่ือนั้นก็ถือวAามีเรื่องผลประโยชน�สAวนตนมาเก่ียวข2อง 

ผลประโยชน�สAวนตนมี๒ประเภทคือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมAเก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน�สAวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมAได2เก่ียวกับการได2มาซ่ึงเงินทองเทAานั้น แตAยังเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน�หรือปกปvองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูAแล2ว เชAนท่ีดินหุ2นตําแหนAงในบริษัทท่ีรับงานจากหนAวยงาน
รวมถึงการได2มาซ่ึงผลประโยชน�อ่ืนๆท่ีไมAได2อยูAในรูปตัวเงิน เชAนสัมปทานสAวนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ําใจไมตรี
อ่ืนๆ 

- ผลประโยชน�ท่ีไมAเก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ�ระหวAางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เชAนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูAในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมี
ข2อสังเกตวAาแม2แตAความเชื่อ/ความคิดเห็นสAวนตัวก็จัดอยูAในประเภทนี้ 

•หน�าท่ีสาธารณะ (public duty) – หน2าท่ีสาธารณะของผู2ท่ีทํางานให2ภาครัฐคือการให2ความสําคัญ
อันดับต2นแกAประโยชน�สาธารณะ (public interest) คนเหลAานี้ไมAจํากัดเฉพาะเจ2าหน2าท่ีของรัฐท้ังระดับท2องถ่ินและ
ระดับประเทศเทAานั้นแตAยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทํางานให2ภาครัฐเชAนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชน
สาธารณะ คือประโยชน�ของชุมชนโดยรวม ไมAใชAผลรวมของผลประโยชน�ของป]จเจก
บุคคลและไมAใชAผลประโยชน�ของกลุAมคน การระบุผลประโยชน�สาธารณะไมAใชAเรื่องงAายแตAในเบ้ืองต2นเจ2าหน2าท่ีภาครัฐ
สามารถให2ความสําคัญอันดับต2นแกAสิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหน2าท่ีอยAางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหน2าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยAางมีประสิทธิภาพ 
- ให2ความสําคัญอันดับต2นแกAผลประโยชน�สาธารณะมีความคาดหวังวAาเจ2าหน2าท่ี 
ต2องจํากัดขอบเขตท่ีประโยชน�สAวนตนจะมามีผลตAอความเป6นกลางในการทําหน2าท่ี 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน2าท่ีท่ีมีผลประโยชน�ทับซ2อน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสAวนตนท่ีอาจทําให2คนเห็นวAาได2ประโยชน�จากข2อมูลภายใน 



องค์การบริหารสว่นตาํบลบ้านปรก 

 

-11- 
 

- หลีกเลี่ยงการใช2ตําแหนAงหน2าท่ีหรือทรัพยากรของหนAวยงานเพ่ือประโยชน�สAวนตน 
- ปvองกันข2อครหาวAาได2รับผลประโยชน�ท่ีไมAสมควรจากการใช2อํานาจหน2าท่ี 
- ไมAใช2ประโยชน�จากตําแหนAงหรือข2อมูลภายในท่ีได2ขณะอยูAในตําแหนAงขณะท่ีไปหา 
ตําแหนAงงานใหมA 
•ผลประโยชน
ทับซ�อน (Conflict of Interests) องค�กรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวAาเป6นความทับซ2อนระหวAางผลประโยชน�สAวนตน
และผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลตAอการปฏิบัติหน2าท่ีของเจ2าหน2าท่ีภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชน�ทับซ/อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ2อนระหวAางผลประโยชน�สAวนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป6นผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีคนเห็นวAามี แตA

จริงๆอาจไมAมีก็ได2ถ2าจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนประเภทนี้อยAางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมAน2อยกวAา
การจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีเกิดข้ึนจริง ข2อนี้แสดงวAาเจ2าหน2าท่ีไมAเพียงแตAจะต2องประพฤติตนอยAางมีจริยธรรม
เทAานั้นแตAต2องทําให2คนอ่ืนๆรับรู2 และเห็นด2วยวAาไมAได2รับประโยชน�เชAนนั้นจริง 

- ผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีเป6นไปได2 (potential) ผลประโยชน�สAวนตนท่ีมีในป]จจุบันอาจจะทับซ2อนกับ
ผลประโยชน�สาธารณะได2ในอนาคต 

•หน�าท่ีทับซ�อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน�เบียดซ2อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ2าหน2าท่ีมีบทบาทหน2าท่ีมากกวAาหนึ่ง เชAน เป6นเจ2าหน2าท่ีในหนAวยงาน
และเป6นคณะกรรมการด2านระเบียบวินัยประจําหนAวยงานด2วย ป]ญหาจะเกิดเม่ือไมAสามารถแยกแยะบทบาทหน2าท่ีท้ัง
สองออกจากกันได2 อาจทําให2ทํางานไมAมีประสิทธิภาพหรือแม2กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หนAวยงานมักมีกลไกปvองกันป]ญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน2าท่ีตAางๆให2ชัดเจน แตAก็ยังมีป]ญหาได2โดยเฉพาะอยAางยิ่งใน
หนAวยงานท่ีมีกําลังคนน2อย หรือมีเจ2าหน2าท่ีบางคนเทAานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยAางท่ีคนอ่ืนๆทําไมAได2 คนสAวนใหญAไมA
คAอยหAวงป]ญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมAมีเรื่องผลประโยชน�สAวนตนมาเก่ียวข2อง 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ2าหน2าท่ีมีบทบาทหน2าท่ีมากกวAาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หน2าท่ีในหนAวยงานหนึ่งนั้นทําให2ได2ข2อมูลภายในบางอยAางท่ีอาจนํามาใช2เป6นประโยชน�แกAการทําบทบาทหน2าท่ีให2แกAอีก
หนAวยงานหนึ่งได2 ผลเสียคือถ2านําข2อมูลมาใช2ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตAอคนบางกลุAม ควร
ถือวAาหน2าท่ีทับซ2อนเป6นป]ญหาผลประโยชน�ทับซ2อนด2วยเพราะวAามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หน2าท่ีต2องเป6นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนก็สามารถนํามาจัดการกับหน2าท่ีทับซ2อนได2 
 

�หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน�ทับซ/อน 
• ปกปFองผลประโยชน�สาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชน�ของสาธารณะเป6นหน2าท่ีหลักเจ2าหน2าท่ี

ต2องตัดสินใจและให2คําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต2องทํางานในขอบเขตหน2าท่ีพิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ2า ไมAให2ผลประโยชน�สAวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสAวนบุคคลปฏิบัติตAอแตAละบุคคล
อยAางเป6นกลาง ไมAมีอคติลําเอียงด2วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผAาพันธุ�วงศ�ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจ2าหน2าท่ีไมA
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทAานั้นแตAต2องมีจริยธรรมด2วย 
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• สนับสนุนความโปร�งใสและพร/อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนต2องอาศัยกระบวนการ

แสวงหาเปsดเผยและจัดการท่ีโปรAงใส นั่นคือเปsดโอกาสให2ตรวจสอบและมีความพร2อมรับผิดมีวิธีการตAางๆเชAนจด
ทะเบียนผลประโยชน�โยกย2ายเจ2าหน2าท่ีจากตําแหนAงท่ีเก่ียวข2องกับผลประโยชน�ทับซ2อนการเปsดเผยผลประโยชน�สAวน
ตนหรือความสัมพันธ�ท่ีอาจมีผลตAอการปฏิบัติหน2าท่ี ถือเป6นข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนการ ใช2
กระบวนการอยAางเปsดเผยท่ัวหน2าจะทําให2เจ2าหน2าท่ีรAวมมือและสร2างความเชื่อม่ันแกAประชาชนผู2รับบริการและผู2มีสAวน
ได2เสีย 

• ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเป9นแบบอย�าง : การแก2ป]ญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ2อน จะสะท2อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป6นมืออาชีพของเจ2าหน2าท่ีและองค�กรการจัดการ
ต2องอาศัยข2อมูลนําเข2าจากทุกระดับในองค�กรฝfายบริหารต2องรับผิดชอบเรื่องการสร2างระบบและนโยบายและ
เจ2าหน2าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต2องระบุผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีตนมีเจ2าหน2าท่ีต2องจัดการกับเรื่องสAวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน�ทับซ2อนมากท่ีสุดเทAาท่ีทําได2 และผู2บริหารก็ต2องเป6นแบบอยAางด2วย 

• สร/างวัฒนธรรมองค�กร : ผู2บริหารต2องสร2างสภาพแวดล2อมเชิงนโยบายท่ีชAวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน�ทับซ2อนเกิดข้ึน และการสร2างวัฒนธรรมแหAงความซ่ือตรงตAอหน2าท่ีซ่ึงต2อง
อาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให2ข2อแนะนําและการฝ�กอบรมเจ2าหน2าท่ีเพ่ือสAงเสริมความเข2าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ�และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช2กฎเกณฑ�ท่ีมีในสภาพแวดล2อมการทํางาน 

- สAงเสริมให2มีการสื่อสารอยAางเปsดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให2เจ2าหน2าท่ีสบายใจในการ
เปsดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ2อนในท่ีทํางาน 

- ปvองกันไมAให2ข2อมูลเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีเจ2าหน2าท่ีเปsดเผย เพ่ือมิให2มีผู2นําไปใช2ในทางท่ีผิด 
- ให2เจ2าหน2าท่ีมีสAวนรAวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน�ทับ

ซ2อน เพ่ือให2รู2สึกเป6นเจ2าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต2องสร2างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตAอไปนี้ 
- มาตรฐานในการสAงเสริมความซ่ือตรงตAอหน2าท่ีโดยรวมไว2ในข2อกําหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน�ทับซ2อน 
- กลไกความพร2อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําให2เจ2าหน2าท่ีถือวAาเป6นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต2อง

ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

�แนวทางการจัดการผลประโยชน�ทับซ/อน 
• กรอบการทํางาน เป6นวิธีการกว2างๆไมAจํากัดอยูAกับรายละเอียดข2อกฎหมายท่ีเก่ียวข2องสามารถ

นําไปพัฒนาเป6นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค�กรและกฎหมายได2มี ๖ ข้ันตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อน 

๑) ระบุวAามีผลประโยชน�ทับซ2อนแบบใดบ2างท่ีมักเกิดข้ึนในองค�กร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ�การจัดการและแก2ไขป]ญหา 
๓) ให2การศึกษาแกAเจ2าหน2าท่ีและผู2บริหารระดับตAางๆรวมถึงเผยแพรAนโยบายการจัดการผลประโยชน�

ทับซ2อนให2ท่ัวถึงในองค�กร 
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๔) ดําเนินการเป6นแบบอยAาง 
๕) สื่อสารให2ผู2มีสAวนได2เสีย ผู2รับบริการ ผู2สนับสนุนองค�กร และชุมชนทราบถึงความมุAงม่ันในการ

จัดการผลประโยชน�ทับซ2อน 
๖) บังคับใช2นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 
 
• รายละเอียดแต�ละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชน
ทับซ�อน 
- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวAาในการทํางานของหนAวยงาน มีจุดใดบ2างท่ีเสี่ยงตAอการเกิดผลประโยชน�

ทับซ2อนและผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีจะเกิดข้ึนได2นั้นมีประเภทใดบ2าง 
- เปvาหมายสําคัญคือ องค�กรต2องรู2วAาอะไรคือผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีเป6นไปได2 เพ่ือปvองกันไมAให2

เกิดผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีสAวนรAวมของเจ2าหน2าท่ีมีสAวนสําคัญ เพราะจะทําให2ระบุจุดเสี่ยงได2ครอบคลุมและทําให2

เจ2าหน2าท่ีรู2สึกเป6นเจ2าของและรAวมมือกับนโยบาย 
- ตัวอยAางของผลประโยชน�สAวนตน เชAน ผลประโยชน�ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชAนหนี้) ธุรกิจสAวนตัว/

ครอบครัวความสัมพันธ�สAวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ�ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ�กับองค�กรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพ
การค2าพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเป6นอริ/การแขAงขันกับคนอ่ืน/ กลุAมอ่ืน 

- ตัวอยAางของจุดเสี่ยงเชAนการปฏิสัมพันธ�กับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ2างการตรวจตราเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ�ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให2บริการท่ีอุปสงค�มากกวAา
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให2เงิน/สิ่งของสนับสนุนชAวยเหลือผู2เดือดร2อน การตัดสินข2อ
พิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนให2ความสนใจเป6นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน�ทับซ2อนนี้ต2องพิจารณานิยามและข2อกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข2อง
ประกอบด2วย 

๒) พัฒนากลยุทธ
และตอบสนองอย�างเหมาะสม 
- องค�ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนก็คือ ความตระหนักของผู2บริหารและ

เจ2าหน2าท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อน รวมถึงความรับผิดชอบของแตAละคนดังนั้นกฎเกณฑ�เก่ียวกับการ
จัดการต2องแยกให2ชัดระหวAางความรับผิดชอบขององค�กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค�กรและยังต2องทําให2
ผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ีสามารถ 

- รู2ได2วAาเม่ือใดมีผลประโยชน�ทับซ2อนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ
เป6นไปได2) 

- เปsดเผยผลประโยชน�ทับซ2อนและบันทึกกลยุทธ�ตAางๆท่ีใช2เพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ�ท่ีใช2 
๓) ให�ความรู�แก�เจ�าหน�าท่ีและหัวหน�างานระดับสูง 
- เพ่ือให2การจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนมีประสิทธิภาพ ต2องมีการให2ความรู2อยAางตAอเนื่องต้ังแตA

เจ2าหน2าท่ีในองค�กร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหน2างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให2ความรู2จะเริ่ม
ต้ังแตAการปฐมนิเทศ และมีอยAางตAอเนื่องในระหวAางทํางาน เจ2าหน2าท่ีทุกคนควรสามารถเข2าถึงนโยบายและข2อมูลท่ีจะ 
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ชAวยให2พวกเขาสามารถระบุและเปsดเผยผลประโยชน�ทับซ2อน สAวนตัวผู2บริหารเองก็ต2องรู2วิธีจัดการผลประโยชน�        
ทับซ2อน 

- ข้ันตอนแรกของการให2ความรู2 คือ สร2างความเข2าใจวAาอะไรคือผลประโยชน�ทับซ2อนผลประโยชน�
ทับซ2อนใดเกิดข้ึนบAอยในองค�กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตAางของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู2มีตําแหนAงหน2าท่ีตAางกัน ควรให2เอกสารบรรยายพร2อมตัวอยAางท่ีชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชน�ทับซ2อนโดยเน2นตรงท่ีเป6นจุดเสี่ยงมากๆ เชAน การติดตAอ การรAวมทํางานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ�กับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เป6นต2น 

- นอกจากการให2ความรู2แล2ว ความต่ืนตัวและเอาใจใสAของผู2บริหาร รวมถึงกลยุทธ�การจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีสAวนอยAางสําคัญในการชAวยให2เจ2าหน2าท่ีปฏิบัติตาม การสร2างความต่ืนตัวและความเอาใจใสAจะชAวยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปvองกันป]ญหาท่ีจะเกิดข้ึนตAอไป 

๔) ดําเนินการเป>นแบบอย�าง 
- การจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป6นต2องอาศัยความทุAมเทของผู2ท่ีอยูAใน

ตําแหนAงระดับบริหาร ซ่ึงต2องแสดงภาวะผู2นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยAางแข็งขันสนับสนุนให2เจ2าหน2าท่ี
เปsดเผยผลประโยชน�ทับซ2อน และให2ความชAวยเหลือแก2ไข ผู2บริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจ2าหน2าท่ีมักจะคํานึงถึงสิ่งท่ี
ผู2บริหารให2ความสนใจ 

- ผู2บริหารต2อง (๑)พิจารณาวAามีข2อมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้วAาหนAวยงานมีป]ญหาผลประโยชน�ทับซ2อน
หรือไมA (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชน�ขององค�กร ประโยชน�สAวนบุคคล และประโยชน�สาธารณะ และพิจารณาวAาอะไรคือวิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก2ไขผลประโยชน�ทับซ2อน และ (๓)พิจารณาป]จจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหนAงหน2าท่ีของเจ2าหน2าท่ีท่ีเก่ียวข2อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน�ทับซ2อน 

๕) ส่ือสารกับผู�มีส�วนได�เสีย 
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ�ขององค�กรในการรับรู2ของผู2มีสAวนได2เสีย เนื่องจากไมAวAาจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชน�ทับซ2อนได2ดีเพียงใด ถ2าผู2มีสAวนได2เสียรับรู2เป6นตรงกันข2ามผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวร2ายไมAแพ2กัน 
- การทํางานกับองค�กรภายนอกไมAวAาเป6นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค�กรต2องระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชน�ทับซ2อนกAอน และพัฒนาวิธีปvองกัน ไมAวAาเป6นเรื่องข2อมูลภายใน หรือโอกาสการใช2อํานาจหน2าท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน� และต2องแจ2งแกAองค�กรภายนอกให2ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนและผลท่ีตามมาหากไมA
ปฏิบัติตามนโยบาย เชAน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองค�กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ
สื่อสารเก่ียวกับหน2าท่ีและความพร2อมรับผิดท่ีผู2ทําธุรกิจมีกับหุ2นสAวนและผู2ทําสัญญาด2วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค�กรภายนอก อาจใช2วิธีตAางๆ เชAนให2มีสAวนรAวมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและรAวมกันพัฒนากลไกปvองกันแก2ไขป]ญหา ขอรับฟ]งความเห็นตAอรAางนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับ
ซ2อน รAวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก2ไขผลประโยชน�ทับซ2อนวิธีเหลAานี้จะทําให2ได2นโยบายท่ี
สอดคล2องความคาดหวังสาธารณะและได2รับความรAวมมือจากผู2มีสAวนได2เสียท้ังนี้ในการรAวมกันจัดการผลประโยชน�ทับ
ซ2อนกับผู2มีสAวนได2เสียนี้ องค�กรภาครัฐต2องทําให2การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรAงใสและตรวจสอบได2 
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๖) การบังคับใช�และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนต2องได2รับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถามข2อมูล

จากผู2ใช2ระบบ และผู2มีสAวนได2เสียอ่ืนๆ เพ่ือให2ระบบใช2ได2จริง และตอบสนองตAอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร2างความรู2สึกเป6นเจ2าของและความรAวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู2จากองค�กรอ่ืนๆ 
การแสวงหาการเรียนรู2เชAนนี้ยังเป6นการสื่อสารวAาองค�กรมีความมุAงม่ันในการจัดการผลประโยชน�ทับซ2อนอีกด2วย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต2องสื่อสารให2แกAเจ2าหน2าท่ีผู2
ปฏิบัติให2เข2าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให2สอดคล2องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชAวยพัฒนาทักษะและ
การให2คําปรึกษาแกAเจ2าหน2าท่ีการเปsดเผยและรายงานข2อสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรAอง/
อคติของภาครัฐ เป6นรากฐานของความถูกต2องเป6นธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต2อง 

 
• ผู/เปIดเผยผลประโยชน� : 
ผู2เปsดเผยเป6นผู2ท่ีรายงานข2อมูลท่ีเป6นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร2ายแรงของเจ2าหน2าท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทําโดยมิใชAเพ่ือผลประโยชน�สาธารณะหลายหนAวยงานขาดการสนับสนุนผู2เปsดเผยการกระทําผิดของเจ2าหน2าท่ี โดย
แทนท่ีจะยกยAองชมเชยเจ2าหน2าท่ีท่ีเปsดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ�วิจารณ�ทางลบ ทําให2สูญเสียความก2าวหน2าในอาชีพและแม2แตAสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปvองคุ2มครอง
พยาน (whistlblowing) ใช2หลักแหAงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร2อมรับผิดให2แกAสาธารณชน การ
เปsดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีร2ายแรงหรือเป6นป]ญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิด
ภายในองค�กรหรือภายนอกองค�กรตAอสาธารณชนเป6นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชAองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช2การไมAได2 หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปIดเผยจึงทําได/ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบวAา แม2จะมีการสนับสนุน มีชAองทาง วิธีการผลักดันเจ2าหน2าท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทําผิด แตAมีหลายองค�ประกอบท่ีทําให2การเปsดเผยการกระทําผิดเป6นเรื่องยากสําหรับเจ2าหน2าท่ี
ป]ญหาสําคัญคือ การขัดแย2งกันระหวAางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตAอสAวนรวม และกับ
ความภักดีตAอเพ่ือนหรือองค�กรซ่ึงเป6นวัฒนธรรมขององค�กรภาครัฐ 
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บทท่ี ๒ 
การเปIดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 

การเปIดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 
• ผู/เปIดเผยผลประโยชน� : 
ผู2เปsดเผยเป6นผู2ท่ีรายงานข2อมูลท่ีเป6นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร2ายแรงของเจ2าหน2าท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทําโดยมิใชAเพ่ือผลประโยชน�สาธารณะหลายหนAวยงานขาดการสนับสนุนผู2เปsดเผยการกระทําผิดของเจ2าหน2าท่ี โดย
แทนท่ีจะยกยAองชมเชยเจ2าหน2าท่ีท่ีเปsดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ�วิจารณ�ทางลบ ทําให2สูญเสียความก2าวหน2าในอาชีพและแม2แตAสูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปvองคุ2มครองพยาน (whistlblowing) ใช2หลักแหAงความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซ่ึงความพร2อมรับผิดให2แกAสาธารณชน การเปsดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีร2ายแรงหรือเป6น
ป]ญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค�กรหรือภายนอกองค�กรตAอสาธารณชนเป6นทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือชAองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช2การไมAได2หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปIดเผยจึงทําได/ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบวAา แม2จะมีการสนับสนุนมีชAองทางวิธีการผลักดันเจ2าหน2าท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทําผิด แตAมีหลายองค�ประกอบท่ีทําให2การเปsดเผยการกระทําผิดเป6นเรื่องยากสําหรับเจ2าหน2าท่ี
ป]ญหาสําคัญคือ การขัดแย2งกันระหวAางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตAอสAวนรวม และกับ
ความภักดีตAอเพ่ือนหรือองค�กรซ่ึงเป6นวัฒนธรรมขององค�กรภาครัฐ 

การยึดม่ันในสิ่งถูกต2องและเป6นธรรม ความเท่ียงตรงสAวนบุคคลเป6นคAานิยมท่ีเป6นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตAในทางตรงกันข2ามความจงรักภักดีเป6นสัญญาท่ีมีตAอกลุAมคนและ
สังคมท่ีให2ความสําคัญวAา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตAอเพ่ือนไมAได2ในยามจําเป6นป]จจัยสําคัญอีกประการท่ีทําให2
บุคคลไมAกล2ารายงานการกระทําผิดคือ ข2อมูลท่ีเปsดเผยและผู2เปsดเผยจะต2องเป6นข2อมูลท่ีเป6นความลับได2รับการปกปvอง 
แตAในทางปฏิบัติผู2เปsดเผยข2อมูลการกระทําผิดมักได2รับการปฏิบัติในทางตรงกันข2ามการตัดสินใจท่ีจะเปsดเผยควรจะ
เป6นเรื่องพ้ืนฐานงAายๆ หลักคือจะต2องปฏิบัติอยAางโปรAงใส มีการเปsดเผยการกระทําผิดพร2อมท้ังการปกปvองข2อมูลท่ี
รายงานให2เกิดความเชื่อม่ันและไว2วางใจได2 

• ผู/เปIดเผยผลประโยชน� : 
ผู2เปsดเผยเป6นผู2ท่ีรายงานข2อมูลท่ีเป6นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร2ายแรงของเจ2าหน2าท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทําโดยมิใชAเพ่ือผลประโยชน�สาธารณะหลายหนAวยงานขาดการสนับสนุนผู2เปsดเผยการกระทําผิดของเจ2าหน2าท่ี โดย
แทนท่ีจะยกยAองชมเชยเจ2าหน2าท่ีท่ีเปsดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ�วิจารณ�ทางลบ ทําให2สูญเสียความก2าวหน2าในอาชีพและแม2แตAสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปvองคุ2มครอง
พยาน (whistlblowing) ใช2หลักแหAงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร2อมรับผิดให2แกAสาธารณชน การ
เปsดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทําผิดท่ีร2ายแรงหรือเป6นป]ญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิด
ภายในองค�กรหรือภายนอกองค�กรตAอสาธารณชนเป6นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชAองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช2การไมAได2หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปIดเผยจึงทําได/ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบวAา แม2จะมีการสนับสนุน มีชAองทาง วิธีการผลักดันเจ2าหน2าท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทําผิด แตAมีหลายองค�ประกอบท่ีทําให2การเปsดเผยการกระทําผิดเป6นเรื่องยากสําหรับเจ2าหน2าท่ี 
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ป]ญหาสําคัญคือ การขัดแย2งกันระหวAางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตAอสAวนรวม และกับ
ความภักดีตAอเพ่ือนหรือองค�กรซ่ึงเป6นวัฒนธรรมขององค�กรภาครัฐ 

• การส�งสาสน�ขององค�กร : 
องค�กรจะต2องขับเคลื่อน/ผลักดันให2เจ2าหน2าท่ีของรัฐเปsดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงวAา 

เป6นสิ่งท่ีภาครัฐต2องการและข2อมูลของผู2เปsดเผยจะต2องได2รับความเชื่อม่ันวAาถูกปกปsด ต2องมีคําแนะนําแกAเจ2าหน2าท่ีวAา
จะบริหารขAาวสารข2อมูลอยAางไร และจะจัดการอยAางไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโน2มจะทําให2เกิด
การกระทําผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปsดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ังนโยบาย

ขององค�กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเป6นมาตรฐานและข2อแนะนําพฤติกรรมท่ียอมรับให2ปฏิบัติ
และไมAยอมรับให2ปฏิบัติ รวมท้ังต2องมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด2วย 

การเปsดเผยการกระทําผิดเพ่ือปvองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต2องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเป6นอิสระ การเปsดเผยการกระทําผิดภายใต2กฎหมายตAางๆ นั้นต2องอธิบายได2ด2วยวAาจะมีการดําเนินการ
อยAางไร และองค�กรต2องแนAใจวAาการเปsดเผยจะต2องได2รับการคุ2มครองพยานอยAางเต็มท่ี 

• องค�กรควรจะทําอย�างไร : 
วิธีท่ีดีท่ีสุด หนAวยงานต2องมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปsดเผยการกระทําผิดจัดชAองทางอํานวย

ความสะดวก สนับสนุน และคุ2มครองผู2เปsดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะได2รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค�ของการปกปvองผู2เปsดเผยการกระทําผิดและการคุ2มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให2บุคคลเปsดเผยการกระทําผิด 
- เพ่ือให2แนAใจวAาการเปsดเผยจะได2รับการจัดการอยAางเหมาะสม 
- เพ่ือให2แนAใจวAาจะต2องมีการปกปvองคุ2มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปsดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช2การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร

ซ่ึงเป6นชAองทางปกติ โดยสามารถรายงานให2กับกลุAมบุคคลตAางๆ เชAน หัวหน2า ผู2อํานวยการเจ2าหน2าท่ีผู2รับผิดชอบ(เชAน
กลุAมงานคุ2มครองจริยธรรม) ผู2บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค�กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปsดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข2อมูลท่ีเปsดเผย ควรประกอบด2วย 

- การประพฤติมิชอบในหน2าท่ีของเจ2าหน2าท่ี 
- การบริหารท่ีเป6นอคติ หรือ (ล2มเหลว) 
- การละเว2น ละเลย เพิกเฉย เลินเลAอ หรือการบริการท่ีไมAเหมาะสม ทําให2สูญเสียเงินของแผAนดิน 
- การกระทําท่ีเป6นเหตุให2เป6นอันตรายตAออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตAอ

สิ่งแวดล2อม 
สAวนกระบวนการจะแยกตAางหากจากกระบวนการร2องทุกข�หรือร2องเรียน เชAน ในกรณีการขูAคุกคาม

หรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องค�กรควรกําหนดกระบวนการเปsดเผยผลประโยชน�สาธารณะและ
ประกาศใช2อยAางชัดเจน 

ประโยชน�ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวAาเม่ือมีความจําเป6นต2องรายงาน/เปsดเผยจะต2องทํา
อยAางไร เพ่ือให2แนAใจวAาหนAวยงานจะสนับสนุนและปกปvอง กลไกจะต2องเป6นกลไกเชิงรุกตอบสนองตAอการเปsดเผยการ 
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กระทําผิดในกรอบของหนAวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยAางเชAน ทุกคนจะต2องรับรู2โดยทันที (อยAางเป6นสัญชาติญาณ) วAา
เม่ือเกิดข2อสงสัยวAาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต2องรายงานทันทีตAอหัวหน2าผู2บังคับบัญชาหรือผู2ได2รับมอบหมาย 
และผู2บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค�กร 

การเปsดเผยการกระทําผิดเป6นสิ่งสําคัญ และผู2รับรายงานควรให2คําแนะนําผู2เปsดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งท่ีหนAวยงานจะสนับสนุนและคุ2มครอง 

เจ2าหน2าท่ีของรัฐสามารถเปsดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุAมคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ2าหน2าท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน�ของผู2อ่ืน 
๓) การละเว2นการปฏิบัติหน2าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ2าหน2าท่ีของรัฐ องค�กรของรัฐ หรือ 

ผู2รับจ2างจากรัฐเป6นผลให2งบประมาณถูกใช2สูญเปลAา 
๔) การกระทําของบุคคลเป6นผลให2เกิดอันตรายตAอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบตAอสิ่งแวดล2อม 
การเปsดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมAได2รับการคุ2มครอง เชAน การเปsดเผยตAอสื่อมวลชน

การเปsดเผยท่ีกAอให2เกิดคําถามตAอความเป6นธรรมของรัฐบาลการ เปsดเผยนโยบายของหนAวยงานหรือการเปsดเผยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปsดเผยจะต2องครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปsดเผย 
- การเปsดเผยจะทําได2ท่ีไหน เม่ือไร และอยAางไร 
- ใครบ2างท่ีจะเป6นผู2เปsดเผย 
- เปsดเผยตAอใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปsดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกปvอง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
• การให/ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ�น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต2องกําหนดให2เจ2าหน2าท่ีทุกคนเปsดเผยข2อสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือการ

ให2บริการท่ีไมAเป6นธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุAน เชAน การรายงานตAอผู2บังคับบัญชาหรือเจ2าหน2าท่ี
ผู2รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได2นอกสถานท่ี หรือรายงานตAอองค�กรอิสระ 
เชAน ปปช. ปปท. ผู2ตรวจการแผAนดิน 

• การผลักดันให/เป9นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หนAวยงานต2องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให2การเปsดเผยผลประโยชน�สาธารณะได2รับการคุ2มครองอยAาง

เชื่อม่ันได2และข2อมูลบุคคลต2องเก็บเป6นความลับ ปกติหนAวยงานต2องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให2คําแนะนํา
ตAอผู2บริหารให2ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปvองคุ2มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกAหัวหน2าและ
ผู2บังคับบัญชา 
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• เบ้ืองหลังความสําเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปsดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต2องขององค�กร 

องค�กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังให2ความสําคัญกับการปvองกันปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบท่ีชัดเจน จะทําให2เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร2างการเปsดเผยผลประโยชน�
สาธารณะ การปกปvองพยานและภาวะผู2นําตAอความสําคัญในการเปsดเผยการกระทําผิดของเจ2าหน2าท่ี และผลักดันการ
เปsดเผยอยAางแข็งแกรAง 
 การปกปvองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวข2องกับการเปsดเผยเป6นเรื่องท่ีสําคัญมากหนAวยงานจะต2อง
พิสูจน�ให2ได2วAาจะให2การดูแลอยAางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยAางเทAาเทียมซ่ึงจะทําให2เจ2าหน2าท่ีเกิดความ
เชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได2จาก 
- มีเจ2าหน2าท่ีผู2รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขAายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค�กรและการปกปvองคุ2มครอง 
- ให2การฝ�กอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกAเจ2าหน2าท่ีผู2รับผิดชอบ 
- การให2คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ�แกAผู2เปsดเผยผลประโยชน� 

สาธารณะ 
- มีเครือขAายสนับสนุนอยAางไมAเป6นทางการผAานการพบปะ สนทนากับผู2เปsดเผยคนอ่ืนๆ 

และหัวหน2าสายงาน 
•บทบาทสําคัญของการบริหาร 
ผู2บริหารระดับลAางมีบทบาทสําคัญตAอกระบวนการเปsดเผยข2อมูลสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ชAวยให2เกิดความตระหนักรู2ขององค�กร และให2เห็นวAาไมAเป6นอุปสรรคในการรายงานของผู2เปsดเผย 
ผู2อํานวยการจะเป6นผู2ได2รับข2อมูลและจัดการกับการร2องเรียนท่ีเก่ียวข2องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ตAอผลท่ีจะเกิดตAอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีได2จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข2าราชการตAอการ
รายงาน 

สัมพันธภาพระหวAางเจ2าหน2าท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู2นําเป6นเรื่องสําคัญมากใน
การสร2างบรรยากาศในท่ีทํางาน ผู2บริหารจะต2องสามารถคาดการณ�การตอบสนองของข2าราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การตรวจสอบตAางๆ 

ผู2อํานวยการและเจ2าหน2าท่ีต2องไมAคุกคามหรือทําให2ผู2เปsดเผยผลประโยชน�สาธารณะกลายเป6นเหยื่อ 
เจ2าหน2าท่ีผู2รับผิดชอบต2องปกปvองและรักษาความเชื่อม่ันให2แกAบุคคลท่ีเปsดเผย หรือผู2ต2องสงสัยในการเปsดเผย ให2ความ
เชื่อม่ันวAาข2อมูลท่ีได2จะเป6นความลับซ่ึงเป6นป]จจัยท่ีสําคัญตAอการลดแรงตAอต2าน หากสิ่งท่ีเปsดเผยบางสAวนหรือท้ังหมด
รั่วไหลออกไปเป6นสิ่งสําคัญท่ีต2องเข2าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปvองกันผู2ตAอต2านเทAาท่ีจะทําได2 

บทบาทอ่ืนๆคือ 
- ลดความเครียดของผู2เปsดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกAผู2เปsดเผย 
- ปรับกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปsดเผย 
- พัฒนาโครงสร2างผู2นําแกAลูกน2องท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอยAางใกล2ชิดรAวมกับเจ2าหน2าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุAมงานคุ2มครองจริยธรรมเพ่ือให2แนAใจวAา

ได2รับการสนับสนุนและปvองกันพยานท่ีดี 
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- ปกปvองข2อมูลท่ีเก่ียวข2องกับการเปsดเผยท่ีเป6นหลักฐาน 
- ให2เวลาและข2อมูลท่ีย2อนกลับตAอทุกฝfายท่ีเก่ียวข2อง 
ผู2บริหารจะต2องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตAอต2านการเปsดเผย และเจ2าหน2าท่ีโดยให2คําปรึกษาแนะนํา

ลูกน2องไมAให2ทําผิดและต่ืนตัวตAอการรับรู2ตAอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และตรวจสอบข2อมูล
อยAางระมัดระวัง ต2องแสดงบทบาทอยAางยุติธรรม เป6นกลาง ไมAเข2าไปมีสAวนได2สAวนเสียและตรงไปตรงมาไมAวAาจะยาก
เพียงไร 

ผู2บริหารต2องทําให2ผู2เปsดเผยม่ันใจต้ังแตAแรกในขณะรายงานวAาจะได2รับการปฏิบัติอยAาง 
เป6นความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปsดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปsดเผยข2อมูลท่ีได2รับจากผู2เปsดเผยจะต2องเป6น
เอกสารท่ีสมบูรณ� หากมีการรายงานด2วยวาจาจะต2องสรุปรายละเอียดเป6นเอกสารผู2บริหารจะต2องระงับไมAให2การ
กระทําใดๆ ของตนเข2าไปก2าวกAาย มีอิทธิพลตAอการตรวจสอบ หรือทําให2ผู2อ่ืนรับรู2ได2วAาทําเพ่ือประโยชน�สAวนตนหรือทํา
ให2รับรู2ได2วAา มีอิทธิพลตAอการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู/และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข2าราชการ เพ่ือให2ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให2เกิดทัศนคติทางบวก

ตAอการเปsดเผยข2อมูล โดยอธิบายวAา ทําไม ต2องเปsดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือข2าราชการเปsดเผยการกระทําผิด จัด
ให2มีการฝ�กอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกAข2าราชการ หรือเม่ือข2าราชการ
ได2เลื่อนตําแหนAงเป6นหัวหน2า/ผู2บริหาร รวมท้ังต2องได2รับการฝ�กอบรมทักษะเฉพาะในการรับข2อร2องเรียน การรายงาน
การเปsดเผย และจัดการกับการเปsดเผยข2อมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปvองคุ2มครองพยาน 

• เปFาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 
- หนAวยงานควรสร2างกลไกในการสนับสนุนและปกปvองคุ2มครองผู2เปsดเผยข2อมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ�ท่ีมากเกินไป และสAงเสริมให2คนกล2าเปsดเผยและรายงานข2อสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไมA
เป6นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู2ท่ีผิดพลาดให2คําปรึกษาการ
เปsดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปvองการตAอต2านท่ีจะมีตAอผู2เปsดเผย 

- โครงสร2างการรายงาน หรือเปsดเผยผลประโยชน�สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร2างธรรมชาติ
และขนาดขององค�กร 

- นโยบาย โครงสร2างและกระบวนการเปsดเผยข2อมูลสาธารณะ ต2องได2รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝ�กอบรมเพ่ือให2แนAใจวAาการเปsดเผยข2อมูลสาธารณะจะได2รับการปฏิบัติอยAาง

เหมาะสมกับผู2บริหาร ผู2บังคับบัญชา ข2าราชการท่ัวไป เพ่ือให2ปฏิบัติหน2าท่ีเป6นไปอยAางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๓ 
การให/ - การรับของขวัญและผลประโยชน� 

 
การให/ - การรับของขวัญและผลประโยชน� 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต�ใช2ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให2และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน�ของข2าราชการพลเรือนและเจ2าหน2าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข2าราชการพลเรือน 
ข2อบังคับวAาด2วยจรรยาข2าราชการของสAวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหAงชาติ เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ2าหน2าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ� 
เนื่องจากความเชื่อถือไว2วางใจของประชาชนตAอการปฏิบัติงานของข2าราชการและเจ2าหน2าท่ีภาครัฐ

วAา จะต/องตัดสินใจและกระทําหน/าท่ีโดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเป9นหลัก ปราศจากผลประโยชน�สAวนบุคคล หาก
ข2าราชการและเจ2าหน2าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ท่ีทําให2มีอิทธิพลตAอการตัดสินใจและการกระทํา
หน2าท่ีถือวAาเป6นการประพฤติมิชอบ ยAอมทําลายความเชื่อถือไว2วางใจของประชาชนกระทบตAอความถูกต2องชอบธรรม
ท่ีองค�กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตAอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีใช/ในความหมายนี้ 
�ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆท่ีมีมูลคAา) ท่ีข2าราชการและเจ2าหน2าท่ีภาครัฐให2และหรือได2รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได2และผลประโยชน�
จากการจ2างงานในราชการปกติ 

�ของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใด สามารถตีคAาตีราคาเป6นเงิน หรืออาจไมAสามารถตีคAาตีราคาได2 
�ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได2 (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค2าบริโภคความบันเทิงการ

ต2อนรับให2ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ�เครื่องใช2เชAนตัวอยAางสินค2าบัตรของขวัญเครื่องใช2สAวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินค2าหรือบริการและเงินเป6นต2น 

�ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีคิดเป6นราคาไมAได2 (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆท่ีไมAสามารถคิดเป6นราคาท่ีจะซ้ือขายได2อาทิเชAนการให2บริการสAวนตัวการปฏิบัติด2วยความชอบสAวน
ตนการเข2าถึงประโยชน�หรือการสัญญาวAาจะให2หรือการสัญญาวAาจะได2รับประโยชน�มากกวAาคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดต�อจากนี้เปนข อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให -รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน1อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย�างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใช2ในการตัดสินใจวAาจะรับหรือไมAรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน�คือ 
๑) เราควรรับหรือไมA 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไมA 
๓) เราสามารถเก็บไว2เป6นของตนเองได2หรือไมA 
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๑. เราควรรับหรือไม� 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม2วAาเราจะไมAควรรับ แตAมีหลายโอกาสท่ีเราไมAสามารถปฏิเสธได2หรือเป6นการรับ

ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให2กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยAางไรก็
ตามมีหลายโอกาสท่ีไมAเป6นการเหมาะสมอยAางยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ2าเป6นการให2เงิน ทAานจะต2องปฏิเสธ ไมAวAาจะเป6นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป6นเงิน เชAน ล็อตเตอรี่ หุ2น พันธบัตร เป6นการฝfาฝxนประมวลจริยธรรมและอาจเข2าขAายการรับสินบน 

�การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเป6นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให  เช�น ให แทนคําขอบคุณการเสนอให มีผลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม� 
- ความประทับใจของท�านต�อของขวัญและหรือผลประโยชน1ท่ีจะส�งผลต�อการทํางานในอนาคต 
�ถ2าทAานทํางานอยูAในกลุAมเสี่ยง อAอนไหว หรืออยูAในขAายท่ีต2องได2รับความไว2วางใจเป6นพิเศษเชAน 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตAางๆ การจัดซ้ือจัดจ2าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตAางๆ 
ฯลฯ ทAานจะต2องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวAาบุคคลกลุAมอ่ืน 

๒) การรับกAอให2เกิดการขัดแย2งระหวAางผลประโยชน�สAวนตนและสAวนรวมหรือไมA หากการ 
รับกAอให2เกิดความขัดแย2งระหวAางผลประโยชน�สAวนตนและผลประโยชน�สาธารณะ แล2วผลประโยชน�สAวนตน 
ท่ีได2รับกลายเป6นมีอิทธิพลตAอการปฏิบัติหน2าท่ีราชการ หรือกAอให2เกิดข2อสงสัยตAอสาธารณชนวAาเป6นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 

การขัดแย2งระหวAางผลประโยชน�สAวนตนและสAวนรวม เป6นตัวกระตุ2นให2เกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอร�รัปชั่น ในแตAละส�วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน
ของตนเอง โดย
ส�วนราชการท่ีอยู�ในกลุ�มปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเส่ียงต�อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด�านนี้อย�างเคร�งครัด
มากกว�าหน�วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูAบนพ้ืนฐานท่ีวAา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต2องกระทํา
ด2วยความเป6นกลาง ปราศจากการมีสAวนได2สAวนเสียในการให2บริการ และปกปvองผลประโยชน� 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค�กรหรือบุคคลใดๆ ไมAควรใช2ของขวัญหรือผลประโยชน�มาแสวงหาความชอบผลประโยชน�
ให2กับองค�กรของตนหรือตนเอง เหนือองค�กรหรือบุคคลอ่ืน ทําให2เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว2วางใจท่ีประชา
สังคมมีตAอภาครัฐ และทําให2เกิดความไมAเป6นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต2องได2รับการปฏิบัติ
อยAางเป6นธรรม ภายใต2ระบอบประชาธิปไตย ข2าราชการและเจ2าหน2าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต2องปฏิบัติงานอยAาง
เป6นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรAงใส ความพร2อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ี
ถูกต2อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข2าราชการ 

ไมAวAาของขวัญและหรือผลประโยชน�น้ันจะมีคAาเพียง 

เล็กน2อยก็ไมAควรรับ  เพราะกAอให2เกิดความรู2สึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู2ให2  และอาจกAอให2เกิดความเสื่อม

ศรัทธาตAอประชาชน 
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๒.เราต/องรายงานหรือไม� 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ตัดสินจากหลักการตAอไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู2ให2 : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข2อง เชAน ประกาศคณะกรรมการ
ปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหAงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนAวยงาน เชAน การห2ามรับของขวัญหรือประโยชน�จาก
คูAสัญญา/องค�กรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการค2า การสัญญาวAาจะให2-รับกับองค�กรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด2านตAางๆ ฯลฯ 

หนAวยงานควรกําหนดนโยบายด2านนี้ให2เครAงครัดและมีกระบวนการท่ีชAวยให2ข2าราชการและเจ2าหน2าท่ี
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได2อยAางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆต2องมีการ
ลงทะเบียนรับอยAางเป6นทางการ 

๒) บทบาทหน2าท่ีของทAานในองค�กร : ถ2าข2าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขAายท่ีอAอนไหวและต2องการ
ความเชื่อถือไว2วางใจเป6นพิเศษ และหรือกลุAมท่ีเก่ียวกับการได2ประโยชน�หรือเสียประโยชน�ท้ังจากระดับองค�กร และ
ระดับบุคคล อาทิเชAน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ2าง การให2ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให2แนAใจท่ีสุดวAาตัว
ทAานและองค�กรมีความเท่ียงธรรมและจะไมAถูกต้ังข2อสงสัย แม2วAา 

หนAวยงานของทAานมิได2กําหนดนโยบายเก่ียวกับการห2ามรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆและมิได2
กําหนดให2รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน� ทAานควรดํารงความถูกต2องด2วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นๆ 

หลักการการกําหนดวAาของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดควรต2องรายงานหรือไมA ควรจะต2องให2องค�กร
เก็บรักษาไว2หรือไมA หรือควรตกเป6นของข2าราชการ ให2เทียบกับคAาตามราคาตลาดโดยต2องมีคAาน2อยกวAา๓,๐๐๐ บาท 
ท้ังนี้ ให2ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหAงชาติเรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ2าหน2าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
�ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคAาทางวัฒนธรรมหรือประวั ติศาสตร�  เชAน งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม2จะมีขนาดเล็กหรือเป6นเรื่องเล็กน2อย ของขวัญนั้นๆ ยAอมเป6นทรัพย�สินขององค�กรไมAวAา
จะมีคAาราคาเทAาใด 

�ของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีได2รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคAาน2อยกวAา ๓,๐๐๐ บาท ไมAต2อง
รายงานและอาจเก็บเป6นของตนเองได2 

�ของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคAาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต2องรายงาน
หนAวยงานและลงทะเบียนไว2 

�ถ2าของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีมีคAาทางการตลาดระหวAาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ2าหน2าท่ี
มีความจําเป6นต2องรับให2องค�กรโดยหัวหน2าสAวนราชการตัดสินวAา สมควรให2ข2าราชการหรือเจ2าหน2าท่ีของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย�สินดังกลAาวหรือไมA 

�ถ2าของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีมีคAาทางการตลาดมากกวAา ๑๕,๐๐๐ บาท ให2สAงมอบเป6นทรัพย�สิน
ขององค�กร เพ่ือใช2ประโยชน�สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค�กรอาจพิจารณาอนุญาตให2ข2าราชการหรือ
เจ2าหน2าท่ีของรัฐผู2นั้นเก็บรักษาของไว2เป6นกรณีไป เชAน ของขวัญในการย2ายหนAวยงานในขณะดํารงตําแหนAงเดิม  
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ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีเพ่ือนรAวมงานให2เม่ือเจ็บปfวย
ฯลฯ 

�ถ2าในปrงบประมาณใดๆคุณคAารวมของขวัญและหรือผลประโยชน�ท่ีได2รับจากผู2ให2คนเดียวกันกลุAม
เดียวกันหรือผู2ให2มีความสัมพันธ�กันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปrมีคAามากกวAา ๓,๐๐๐ บาท 
ต2องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน�แตAละอยAางท่ีได2รับ 

�ถ2าในปrงบประมาณใดๆได2ของขวัญและหรือผลประโยชน�จากผู2รับบริการ แม2จะตAางคนตAางกลุAม
เพ่ือเป6นการขอบคุณในการให2บริการท่ีดี แตAเม่ือรวมกันแล2วมีคAามากกวAาสามพันบาทต2องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน�แตAละอยAางนั้น 

�ของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ท่ีได2รับเพ่ือเป6นการขอบคุณจากผู2รับบริการ(ประชาชนองค�กร
เอกชน) ท่ีได2อยAางสมํ่าเสมอบAอยครั้งอาจทําให2เกิดข2อสงสัยจากประชาชนวAามีอิทธิพลบิดเบือนกAอให2เกิดอคติในการ
ให2บริการของข2าราชการหรือเจ2าหน2าท่ีภาครัฐ หรืออาจกAอให2เกิดความรู2สึกชอบและคาดหวังวAาจะได2รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน�เม่ือมีผู2มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

�เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป6นเงินได2 (ตัวอยAางเชAน หุ2น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต2องปฏิเสธ
ไมAรับไมAวAาจะอยูAในสถานการณ�ใดๆ)  
 

๓. เราจะเก็บรักษาไว/เองได/หรือไม� 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว2เองหากมีคAาไมAเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวAาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สAวนราชการต2องพิจารณาตัดสินวAา

ข2าราชการหรือเจ2าหน2าท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว2เองได2หรือไมA 
๓) หากราคามากกวAา ๑๕,๐๐๐ บาท จะต2องให2เป6นทรัพย�สินของสAวนราชการและสAวนราชการ

พิจารณาตัดสินวAาจะใช2ประโยชน�อยAางไร 
 

๔. การฝ<าฝXนกฎนี้มีโทษอย�างไร 
การฝfาฝxนนโยบายวAาด2วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้น และพร2อมฝfาฝxนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลAออก ข้ึนกับความร2ายแรงของการฝfาฝxน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นๆ เข2าขAายการรับสินบน ฉ2อฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจน�ได2วAา ข2าราชการและหรือเจ2าหน2าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน�ซ่ึง 
มีผลตAอความเป6นธรรมกAอให2เกิดผลประโยชน�แกAผู2ให2โดยมิชอบ หากถูกตัดสินวAาผิดจริงผู2มีสAวนเก่ียวข2อง 
ทุกคนอาจมีสAวนรAวมในการรับโทษทางอาญาด2วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน�: กุญแจแห�งความเส่ียง 
การรับของขวัญและผลประโยชน�ใดๆเป6นสาเหตุให2สาธารณชนรับรู2วAามีการปฏิบัติอยAางมีอคติมี

อิทธิพลตAอการตัดสินใจในการปฏิบัติหน2าท่ีราชการ กAอให2เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตAอภาครัฐ
และตAอข2าราชการ 
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กุญแจแหAงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญคือ 
๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ� โดยตีคAาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน�น2อยกวAา

ความเป6นจริง การตีคAาราคาตํ่ากวAาความเป6นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู2อ่ืนให2คิดวAาของขวัญและหรือ
ผลประโยชน�นั้นๆมีคAาตํ่ากวAาท่ีเป6นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลAาวนับวAาเป6นการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเข2าขAายฝfาฝxนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข2ามความผิดและละเลยตAอผลท่ีเกิดข้ึน 
�การรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ อาจทําให2ติดเป6นนิสัยอยAางรวดเร็วและกAอให2เกิดความ

คาดหวังเสมอวAาจะได2รับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ในการปฏิบัติหน2าท่ีราชการทําให2เกิดความรู2สึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตAอผู2รับบริการ หรือผู2รับงาน-รับจ2าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป6นผู2ให2ของขวัญและหรือผลประโยชน�โดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชน�ตอบแทนท่ีได2รับทําให2มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวAามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณ�เชAนนี้ ผู2รับจ2าง ผู2รับเหมา และหรือผู2รับจัดซ้ืออาจรับรู2ผิดพลาดและเข2าใจวAาการ
รับจ2างตAางๆไมAต2องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคAาการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป6นวัฒนธรรมการทํางานขององค�กรข2าราชการและหรือเจ2าหน2าท่ี
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน2าท่ีและละเว2นการปฏิบัติหน2าท่ีโดยความ
รับผิดชอบซ่ึงจัดได2วAาเป6น การรับสินบน 

�การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน2มท่ีเป6นไปได2มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน�โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวAาการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ถือได2วAาเป6น
ความผิดแตAผู2รับมักจะหาเหตุผลเข2าข2างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู ว�าไม�ควรรับของดังกล�าว แต�ด วยมารยาทจึงไม�กล าจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไม�รับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหว�างผู ให กับองค1กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเช�นนี้ ทําไมฉันจะทําบ างไม�ได ” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะได รางวัลผลประโยชน1

พิเศษบ าง” 
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคน

แรกเสมอท่ีได รับโอกาสให ไปฝBกอบรม/สัมมนา” 
“มันเปนแค�ตัวอย�างฟรีให ทดลองใช  และฉันก็ไม�คิดว�าหน�วยงานของฉันจะสั่งสินค าชนิดนี้แม ว�าฉันจะ

ให คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไม�เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการให ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม�ได ฝFาฝGนกฎเกณฑ1ใดๆ” 
ทAานต2องระลึกอยูA เสมอวAาเหตุผลท่ีทAานใช2กลAาวอ2างเชAนนี้ไมAสามารถปกปvองทAานจากการถูก

ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทAานเป6นการกระทําท่ีมิชอบ 
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โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ� : อะไรเป6นเจตนาของการให2ของขวัญและหรือผลประโยชน� 
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการให2ของขวัญและหรือ 

  ผลประโยชน� 
ความเปIดเผย : มีการเปsดเผยตAอสาธารณชนเพียงใด 
คุณค�า  : ของขวัญและหรือผลประโยชน�มีคAาราคาเทAาใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไมAและมีอะไรบ2าง 
อัตลักษณ� : ผู2ให2มีอัตลักษณ�เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให2คืออะไร 

•บทสรุป 
ความเชื่อถือไว2วางใจ และจริยธรรมเป6นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทAานเป6นข2าราชการและหรือเจ2าหน2าท่ี
ภาครัฐไมAวAาจะสังกัดหนAวยงานใด ทAานถูกคาดหวังให2ปฏิบัติหน2าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติทAานถูกคาดหวัง
ไมAให2แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน�ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน�ท่ีรัฐจัดให2 แม2วAา
นโยบายของหนAวยงานหลายแหAงจะอนุญาตให2รับของขวัญได2 ซ่ึงถือวAาเป6นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตAอยAางไร
ก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝfาฝxนขอบเขตด2วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีไมAเหมาะสม จะนําไปสูA
ความเสี่ยงตAอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทAานรวมท้ัง องค�กรของทAานเอง 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ�ตัวอย�าง 
หนAวยงานภาครัฐหน่ึง สAงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหน2าท่ีจัดซ้ือจัดจ2าง (HR procurement) ให2เข2า

รAวมสมัมนาด2านทรัพยากรบุคคล เจ2าหน2าท่ีผู2น้ันได2รับรางวัลมลูคAา ๗,๐๐๐ บาท จากการเป6นผู2เข2ารAวมสัมมนา
ท่ีมีบุคลิกเป6น personnel planner  ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค2าท่ีเป6นคูAค2ากับหนAวยงาน เจ2าหน2าท่ีได2
เก็บของรางวัลน้ันไว2โดยไมAได2รายงานหนAวยงานเน่ืองจากคิดวAาเป6นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข2ารAวมกิจกรรม
การสัมมนา 

ผู2บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให2 และตดัสินใจวAาจะต2องมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป6นของหนAวยงาน โดยให2เหตุผลวAาการปรากฏตัวของเขาในการเข2ารAวม
สัมมนาเป6นเพราะได2รับการสนับสนุนจากหนAวยงาน ดังน้ันเป6นความชอบธรรมของหนAวยงานท่ีจะตัดสนิใจวAา
จะจัดการอยAางไรกับรางวัลช้ินน้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน2าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน� ในท่ีสุดเจ2าหน2าท่ีจึง
ถูกขอร2องให2สละรางวัลแกAหนAวยงานเพ่ือประโยชน�ตามความเหมาะสม 
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เอกสารอ�านประกอบ 
 
คูAมือดัชนีวัดความโปรAงใสหนAวยงานภาครัฐ  ประจําปr พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปรAงใส   

หนAวยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหAงชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 
 

ณัฐวัฒน�  อริย�ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรAงใสหนAวยงานภาครัฐ ประจําปr พ.ศ. ๒๕๕๕, 
 สํานักงานคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหAงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณัฐนันทน�  อัศวเลิศศักด์ิ  และคณะ, “การปvองกันและปราบปรามการทุจริตในองค�กรภาครัฐท่ีมุAงเน2นการ 
ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหAงชาติ, กรุงเทพฯ
,๒๕๕๓. 
 

พรศักด์ิ  ผAองแผ2ว  และคณะ, “องค�ความรู2วAาด2วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานักงาน
คณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙. 
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